
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 
muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annettuun lakiin (28/2014) esitetään tehtävän Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 mukaisiin pilottihankkeisiin liittyviä 
muutoksia, joiden johdosta kehittämishanketukea olisi mahdollista myöntää pilottihankkeisiin 
liittyviin investointeihin, jotka eivät ole luonteeltaan yleishyödyllisiä. Muutos on maaseutuoh-
jelman mukainen ja pilottihankkeiden käytännön toteutuksen kannalta tärkeä. Pilottihankkeet 
ovat hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja 
tekniikoiden kehittämistä maa- ja metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä sekä an-
taa toimijoille mahdollisuus uuden toiminnan tai tuotteen testaamiseen todellisessa toimin-
taympäristössä.

Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä merkitykseltään vähäisempiä täsmennyksiä ja korjauksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1 Nykyti la

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetulla lailla (28/2014) pannaan osaltaan toimeen 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014—2020 (jäljempänä maaseutuohjelma). 
Laissa säädetään maaseutuohjelman mukaisista yritys- ja hanketuista. Maaseutuohjelma pe-
rustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tukseen (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseu-
turahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ku-
moamisesta (jäljempänä maaseutuasetus). Jäsenmaiden kansalliset maaseutuohjelmat koskevat 
maaseuturahaston varoista rahoitettavia toimenpiteitä ja ne laaditaan Euroopan unionin lain-
säädännön säännösten mukaisesti.

Maaseutuohjelman toimeenpano ja ohjelman mukaisten hanke- ja yritystukien myöntäminen 
on käynnistynyt vuoden 2015 aikana. Lain säätämisen jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa lain 
hanketukea koskevia säännöksiä muun muassa siten, että ne mahdollistaisivat ohjelmaan sisäl-
tyviin niin sanottuihin pilottihankkeisiin liittyvien investointien tuen. 

Yhtenä maaseutuohjelmassa käyttöön valittuna toimenpiteenä on toimenpide ”M16—
Yhteistyö”. Yhteistyö-toimenpiteestä säädetään maaseutuasetuksen 35 artiklassa. Yhteistyöllä 
tarkoitetaan toimenpiteitä, joissa tuetaan toimialasta riippumatta maaseudun kehityksen ja oh-
jelman kaikkien kohdealueiden kannalta merkittävien yhteistyöhankkeiden perustamista, yh-
teistyöryhmien kehittämishankkeiden toteuttamista sekä maaseudun innovaatioryhmien toi-
mintaa maa- ja metsätalouden innovaation kehittämiseksi ja käyttöön saattamiseksi. Toimen-
piteessä tuetaan avustuksena ohjelman tavoitteiden kannalta merkityksellisten yritysten (mu-
kaan lukien maatilat), metsän omistajien, markkinatoimijoiden, tutkimuslaitosten, asiantunti-
joiden, yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden kehittäjäorganisaatioiden yhdessä toteuttamia 
kehittämishankkeita, joilla edistetään käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, in-
novaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä te-
hostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta muun muassa lisäämällä asiantun-
temusta, kansainvälistä ja yli erilaisten sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä.

Yhteistyö voi maaseutuasetuksen 35 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan liittyä muun mu-
assa niin sanottuihin pilottihankkeisiin. Pilottihankkeet ovat hankkeita, joiden tarkoituksena 
on testata ja tukea uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittämistä 
maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa, maaseudun pienissä yrityksissä sekä antaa 
toimijoille mahdollisuus uuden toiminnan tai tuotteen testaamiseen todellisessa toimintaympä-
ristössä. Pilottihankkeiden avulla voidaan muun muassa kokeilla uuden innovatiivisen ratkai-
sun toimintaa ja arvioida sen hyötyjä. Kyse voi olla esimerkiksi kokeilusta, joka koskee uu-
den, vaikkapa viljelyyn, lajitteluun tai varastointiin liittyvän välineen toimivuutta käytännössä 
ja kaupallisena tuotteena. Pilottihankkeiden tukemisen tarkoituksena on uudistaa maaseudun 
toimialoja sekä lisätä ja parantaa maa- ja metsätalouden ympäristöystävällisyyttä, tuottavuutta 
ja kannattavuutta.  Pilottihankkeiden tukemisessa ei siten ole tarkoituksena kaupallisen toi-
minnan tukeminen, vaan kokeiluhankkeiden toteuttaminen.

Pilottihankkeet ovat Suomen kansallisessa maaseutuohjelmassa edellä mainitun toimenpiteen 
”M16—Yhteistyö” alatoimenpiteenä ”16.2. Pilottihankkeet ja uusien tuotteiden ja menetelmi-
en kehittäminen maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätaloudessa”. Pilottihankkeita voivat 
toteuttaa vähintään kaksi toimijaa (kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö tai kehittämisorganisaa-
tio, säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys) yhdessä tai niin sanottu maaseudun innovaatioryhmä. 
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Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 24 §:n 2 momentissa säädetään kehittämis-
hankkeeseen sisältyvistä investoinneista. Säännöksen on koettu aiheuttavan epäselvyyttä sen 
suhteen, voiko pilottihankkeeseen sisältyä investointeja esimerkiksi kone- ja laitehankintojen 
muodossa. 

2 Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  ehdotukset  

Tässä esityksessä ehdotetaan ensinnäkin, että maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun 
lain säännöksiä muutettaisiin siten, että lakiin sisällytettäisiin nimenomaiset säännökset pilot-
tihankkeista ja niihin liittyvien investointien tukemisesta.  Säännöksillä selvennettäisiin tältä 
osin lain sisältöä. Muutos vastaa komission hyväksymän maaseutuohjelman pilottihankkeita 
koskevan toimenpiteen sisältöä. Muun pilottihankkeisiin myönnettävän kehittämishanketuen 
lisäksi niihin liittyvien investointien tukeminen olisi mahdollista tiettyjen tukimuotojen totea-
misesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun 
komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 25 artiklan ja tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja 
maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen 
702/2014 31 artiklan asettamissa rajoissa. 

Esitetyt muutokset tukevat hallitusohjelman tavoitteita saada muun muassa kokeilujen avulla 
innovatiivisia ratkaisuja biotaloudessa, parantaa palveluja sekä vahvistaa yhteistyötä. EU-
ohjelmakaudella 2014—2020 tavoitteena on myös lisätä innovaatioita mm. maatalouden ja 
muun alkutuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. 

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 18 §:n 3 momentin säännöstä yritystukeen 
liittyvästä toimeentulovaatimuksesta joustavoitettaisiin hieman. Lisäksi lain 27 §:n 
4 momenttia muutettaisiin niin, että kehittämishanketuen vähimmäismäärässä huomioitaisiin 
myös kunnan hankkeelle myöntämä tuki. Maaseudun kehittämisen tukemisesta annettuun la-
kiin on lisäksi tarpeen tehdä tiettyjä luonteeltaan teknisiä korjauksia. 

3 Esityksen vaikutukset

3.1 Taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä ei muuteta maaseutuohjel-
man mukaista rahoitusta eri toimenpiteisiin. 

Yhteistyötyötoimenpiteen suunniteltu rahoitus koko ohjelmakaudella on 160 miljoonaa euroa. 

Esityksen mukaiset muutokset on mahdollista toteuttaa valtion menokehyksen puitteissa. 

3.2 Vaikutukset tuensaajiin

Esityksen tarkoituksena on maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti parantaa kehittämis-
hanketuen saajien edellytyksiä toteuttaa maaseudulla innovatiivisia ja maaseudun yritystoi-
mintaa uudistavia hankkeita. Tässä tarkoituksessa lakiin tehtäisiin maaseutuohjelman mukais-
ta pilotointia koskeva muutos, jonka myötä pilotointi voidaan paremmin toteuttaa maaseu-
tuohjelman tarkoituksen mukaisesti. Koko laajuudessaan biotalouden mahdollisuuksien muut-
tuminen liiketaloudelliseksi toiminnaksi edellyttää uudenlaista yhteistyötä maa- ja metsätalou-
den alkutuotannon sekä arvoketjujen sisällä ja välillä, tutkimustiedon nopeampaa soveltamista 
ja yli sektorirajojen tapahtuvaa kehitystyötä. Maaseutuohjelman toimenpide ”M16 – Yhteis-
työ” ja siihen kuuluva pilotointi edistävät näiden päämäärien toteutumista.
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3.3 Vaikutukset viranomaisiin

Kehittämishanketukea myönnetään ohjelmakaudella 2014—2020 noin 6 500—7000 hankkeel-
le. Tässä esityksessä ehdotettu myönnettävän tuen alarajan määrittäminen koskemaan EU:n ja 
valtion tuen lisäksi kunnan myöntämää tukea koskisi noin kolmea prosenttia kehittämishank-
keiden määrästä. ELY-keskukset käyttivät vuoden 2014 työajanseurannan perusteella kehit-
tämishankkeiden myöntö- ja maksamistehtäviin 93 henkilötyövuotta. 

Yleensä kooltaan pienempien kehittämistukihankehakemusten käsittelyajat ovat lyhyitä, joten 
muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä muutoksia ELY-keskusten työmäärään.  Ehdotettu 
muutos mahdollistaisi ELY-keskuksissa ja paikallisissa toimintaryhmissä yhtäläisten kansalli-
sen julkisen rahoituksen osuuksien määrittämisen, mikä helpottaisi muun muassa rahoituksen 
toteutuman seurantaa. 

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Maaseutuvirasto osallistui esityksen 
valmisteluun. Esityksestä pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: työ- ja elinkeinoministeriö, 
valtiovarainministeriö, Maaseutuvirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Luon-
nonvarakeskus, Suomen Kuntaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svens-
ka lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Suomen metsäkeskus, ProAgria keskus-
ten liitto, ProAgria svenska lantbrukssällskapens förbund, Suomen 4H-liitto, Suomen Yrittäjät 
ry ja Suomen Kylätoiminta ry:n Leader-jaosto. 

Esitysluonnoksesta saatiin yksitoista lausuntoa. Lausuntoyhteenveto on saatavilla maa- ja 
metsätalousministeriön internet-sivuilla. Suurimmassa osassa lausunnoista esitettyjä muutok-
sia pidettiin tarpeellisina ja niitä kannatettiin. Lausunnonantajista Maaseutuvirasto esitti use-
ampia muutoksia esitysluonnokseen.  Lausuntojen johdosta yritystukeen liittyvää, lain 18 §:n 
3 momentissa säädettyä toimeentulovaatimusta joustavoitettiin jossain määrin. Lakiin ei tässä 
yhteydessä esitetä laajempia sisällöllisiä tai rakenteellisia muutoksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

5 §. Määritelmät. Pykälän 24 kohdassa korjattaisiin virheellinen viittaus Euroopan unionin 
suorista tuista maataloudelle annettuun lakiin (193/2013) niin, että kohdassa viitattaisiin vilje-
lijän määritelmän osalta kyseisen lain 2 §:n 10 kohdan sijaan saman pykälän 11 kohtaan. Py-
kälään lisättäisiin uusi 31 kohta, jossa määriteltäisiin pilottihanke. Pilottihankkeella tarkoitet-
taisiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maa-
seudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 35 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua pi-
lottihanketta.

8 §. Tuen saaja. Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumottavan. Momentin mukaan tuen saajan 
taikka julkisoikeudelliseen yhteisöön kuuluvan, tuetun toimenpiteen vastuullisen toteuttajan 
toimialan on liityttävä tuettavaan toimintaan. Maaseutuohjelman tavoitteena on muun muassa 
innovatiivisten ja uutta luovien toimenpiteiden toteuttaminen maaseudulla. Säännös rajaa tar-
peettomasti tuen myöntämistä. Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 18 §:n 2 
momentin mukaan yritystukea voidaan myöntää yritykselle, jolla on edellytykset jatkuvaan 
kannattavaan toimintaan ja jolla on tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä am-
mattitaito. Yrityksen tulee esittää tästä ammattitaidostaan selvitys. Kehittämishanketuen osalta 
maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 27 §:n 1 momentin mukaan tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset 
hankkeen toteuttamiseksi. Näin ollen tuen rajaaminen hakijan toimialaan liittyvään toimintaan 
on tarpeetonta.

15 §. Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toimenpiteen toteuttamista varten. Pykälän 
3 momenttiin tehtäisiin tekninen korjaus säädösviittaukseen, joka on virheellinen.

18 §. Yritystuen saajaa koskevat edellytykset. Lain 18 §:n 3 momentin mukaan yritystuella tu-
ettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimi-
valle yrittäjälle tai työntekijälle. Pääasiallinen toimineentulo voi momentin mukaan muodos-
tua myös hakijan harjoittamasta alkutuotannosta ja sen yhteydessä harjoittamasta yhden tai 
useamman muun tuotannonalan yritystoiminnasta. Momentissa säädettyä toimeentulovaati-
musta joustavoitettaisiin jossain määrin. 

Momenttia muutettaisiin niin, että tuettavan yrityksen lisäksi huomioitaisiin toimenpiteen 
työllistävä vaikutus tuettavan yrityksen omistavassa yhdessä tai useammassa yrityksessä, ku-
ten yritysten toteuttamat yhteisinvestoinnit ja yhteisyritykset. Lisäksi momenttia joustavoitet-
taisiin niin, että yhden henkilön työllistymisen lisäksi huomioitaisiin useamman henkilön työ-
jaksot, jos ne yhteenlaskettuina vastaavat yhden henkilön täysimääräistä työllistymistä. Mo-
mentin keskeisenä tarkoituksena on, että yritystuella tuettaan toimintaa, jolla on työllistävä 
vaikutus. Yhden henkilön täysimääräisen työllistymisen sijaan esitetyn muutoksen myötä riit-
täväksi katsottaisiin, jos useamman henkilön työjaksot yhteenlaskettuina vastaavat yhtä henki-
lötyövuotta. Momenttia myös täsmennettäisiin niin, että siinä edellytetyn työllistävän vaiku-
tuksen on ilmettävä viimeistään tuettavan toimenpiteen toteuttamisen jälkeen. Vaatimuksen ei 
siten tarvitse täyttyä välittömästi tuen myöntöhetkestä lähtien. Pääasiallinen toimeentulo voisi 
kokonaisuutena muodostua myös monella alalla toimivien yritysten harjoittamasta yritystoi-
minnasta. Pykälän 5 momenttia muutettaisiin niin, että toimeentulovaatimusta ja työllistävyyt-
tä koskevasta vaatimuksesta voitaisiin tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella.  

HE 195/2016 vp



6

24 §. Kehittämishankkeeseen sisältyvät toimenpiteet. Pykälään tehtäisiin pilottihankkeiden tu-
kemisen kannalta tarpeelliset muutokset. Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan kehittämis-
hanketuella voidaan tukea toimenpiteitä alueen elinkeinotoiminnan yleiseksi edistämiseksi. 
Kohdasta poistettaisiin sana ”yleiseksi”. Osa maaseutuohjelman kehittämishanketuesta myön-
netään valtiontukisääntöjen nojalla. Erityisesti maaseutuohjelman toimenpiteessä ”M16 – Yh-
teistyö” tuetaan yritystoimintaa ja elinkeinoja tukevia yhteistyöhankkeita. Näiden hankkeiden 
kohdalla hyödyn ei välttämättä voida katsoa kohdistuvan kohdan nykyisen sanamuodon mu-
kaisesti yleisesti alueen elinkeinotoiminnan edistämiseen siten että kyse olisi puhtaan yleis-
hyödyllisistä toimenpiteistä. Kyse on kuitenkin hankkeista, jotka toteutetaan kahden tai use-
amman osapuolen yhteishankkeina ja jotka eivät hyödytä vain yhtä yritystä tai tapahdu alihan-
kintana vaan aitona yhteistyönä. Yhteistyöhankkeiden tavoitteena on tukea tietämyksen siirtoa 
ja innovaatioiden syntymistä maaseudulla sen kaikkien elinkeinojen liiketoiminnan ja kilpai-
lukyvyn edistämiseksi. Kohdan nykyinen sanamuoto rajaa säännöksen soveltamista liikaa.

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 7 kohta, jonka mukaan kehittämishanketukea voidaan 
myöntää momentin 2 ja 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden tavoitteita palveleviin pilot-
tihankkeisiin liittyviin investointeihin tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille so-
veltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) 
N:o 651/2014 25 artiklan ja tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuoto-
jen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen 702/2014 31 artiklan mukai-
sesti. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin niin, että investointeja voisi sisältyä myös 1 momentin 
7 kohdan mukaisiin pilottihankkeisiin. Lisäksi säännöksen sanamuotoa muutettaisiin selke-
ämmäksi.

Pykälän 3 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan kehittämishanketuen määrää vähentävänä 
tekijänä otetaan huomioon tuettavasta toimenpiteestä aiheutuneet tulot. Momenttiin lisättäisiin 
säännös, jonka mukaan tämä ei koske Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahas-
toa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan me-
ri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koske-
vista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 neuvoston asetuksen 
1303/2013 65 artiklan 8 kohdan i alakohdan mukaista tukea. Kyseisen alakohdan mukaan tu-
lojen vähentäminen ei koske toimia, joiden tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä on 
enintään 50 000 euroa. Kyse on lakiteknisestä täsmennyksestä, jota esitetään selvyyden vuoksi 
ja kyseinen Euroopan unionin asetuksen säännös soveltuu ilman esitettyä viittaustakin.

25 §. Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset. Pykälän 1 momentista poistettaisiin 
säännös, jonka mukaan kehittämishankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää 
myös sen suunnittelusta aiheutuvat kustannukset. Tuen myöntämisen edellytyksenä on 11 § 
mukaan, että hakija esittää tuettavaa toimenpidettä koskevan suunnitelman. Tukihakemus tu-
lee vireille, kun 36 §:ssä esitetyt ehdot täyttyvät. Siten kehittämishankkeen suunnittelusta ai-
heutuvia kustannuksia ei voida sisällyttää hyväksyttäviin kustannuksiin ennen vireille tuloa. 

26 §. Teemahanke. Pykälän 2 momentista poistettaisiin säännös, jonka mukaan teemahank-
keen kokoamisesta, yhteistyöstä tai kokemuksen vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin vaadit-
taisiin erityinen syy. Samoin pykälän 3 momentista poistettaisiin valtuutus antaa valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmat säännökset erityisestä syystä.
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Maaseutuohjelman toimeenpanosta saatujen kokemusten mukaan muutos on tarpeellinen, sillä 
teemahankkeen luonteesta johtuen nämä niin sanotut koordinointikustannukset ovat ilman eri-
tyistä syytä teemahankkeen onnistumisen kannalta lähes kaikissa teemahankkeissa hyvin pe-
rusteltuja ja hyväksyttäviä. Teemahankkeita on tähän mennessä haettu yli 30 kappaletta ja lä-
hes kaikissa niissä on hyvin perusteltu ”erityinen” syy koordinointikustannuksille hankkeen 
sisällöllisen tai määrällisen laajuuden takia (yli kymmenen toimenpidettä). Useissa teema-
hankkeissa on jopa 20 toimenpidettä, joiden toteuttajat ovat usein pieniä ja uusia toimijoita, ja 
niiden kokoaminen ja neuvonta edellyttävät koordinaatiotyötä. Toimenpiteet ovat usein euro-
määräisesti pieniä, mutta niillä saadaan isoja vipuvaikutuksia ja uusia toimijoita mukaan maa-
seudun kehittämistyöhön. Vaikka vaatimus erityisestä syystä poistettaisiin, tulee tuen myöntä-
vän viranomaisen kuitenkin arvioida kustannusten kohtuullisuus ja sitä kautta varmistetaan, 
etteivät koordinaatiokustannukset kasva kohtuuttoman suuriksi.

27 §. Kehittämishanketuen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset. Pykälän 4 momentin mu-
kaan tukea ei myönnetä, jos tuen lopullinen määrä jäisi tuettavan toimenpiteen tukikelpoisten 
kustannusten perusteella arvioiden valtioneuvoston asetuksella säädettävää määrää pienem-
mäksi. Säännöksen tarkoituksena on tukihakemusten käsittelyn edellyttämä työmäärä huomi-
oiden, että hakemusten joukosta karsitaan ne tukihakemukset, joiden johdosta myönnettäväksi 
tuleva tuki ei olisi tämän työmäärän arvoinen. Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun 
lain määritelmiä koskevan 5 §:n 9 kohdan mukaan tuella tarkoitetaan avustusta, joka on 
myönnetty tai myönnetään valtion tai Euroopan unionin taikka niiden molempien varoista. 
Maaseutuohjelman toteuttamisessa kooltaan pienimmät hankkeet ovat Leader-ryhmien kautta 
hyväksyttäviä hankkeita. Leader-ryhmien edellytetään kokoavan 20 prosenttia julkisesta ra-
hoituksesta alueen kunnilta. 

Jotta säännös ei asettaisi Leader-ryhmien välittämille tukihakemuksille tiukempia vaatimuksia 
kuin muille kehittämishanketukihakemuksille, säännöstä esitetään muutettavan niin, että tuen 
vähimmäismäärässä huomioitaisiin myös kunnan varoista myönnettävä tuki. 

30 §. Toimenpiteen toteutusaika. Pykälän 4 momenttia muutettaisiin niin, että kehittämishan-
ketuen toteutusaika voisi olla kokonaisuudessaan enintään kuusi vuotta silloin, kun kyseessä 
on Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevis-
ta yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, ko-
heesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 d) ja e) kohdan mukainen tuki.

67 §. Maaseudun innovaatioryhmän toimintaraha. Pykälä esitetään kumottavan tarpeettoma-
na. Pykälä sisällytettiin lakiin sen valmistelun aikana kun Euroopan unionin lainsäädäntö ja 
Suomen kansallinen maaseutuohjelma eivät vielä olleet valmiita. Ohjelman valmistelussa pää-
dyttiin maaseudun innovaatioryhmien osalta yksinkertaisempaan hankerakenteeseen niin, että 
erillistä toimintarahaa ei ole vaan kustannuslajit ovat samat kuin muissakin kehittämishank-
keissa. 

2 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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Lakiehdotus

Laki

maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 8 §:n 3 momentti ja 

67 §,
muutetaan 5 §:n 24 ja 30 kohta sekä 15, 18, 24—27 ja 30 §,
sellaisina kuin niistä ovat 15, 26 ja 30 § osaksi laissa 1176/2014 ja 24 § laissa 1176/2014, 

sekä
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1176/2014, uusi 31 kohta seuraavasti:

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

24) viljelijällä Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 2 §:n 
11 kohdassa tarkoitettua viljelijää;
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

30) maaseudun innovaatioryhmällä usean eri julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen 
yhteisön ryhmää, jolla on toimintasuunnitelma ja jonka tehtävänä on yhteisellä toiminnallaan 
edistää maa- tai metsätaloutta koskevaan tutkimukseen perustuvien uusien toimintatapojen 
luomista ja niiden käyttöönottoa sekä innovaatioiden ja muiden uudistusten kehittämistä maa-
ja metsätaloudessa sekä maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuksessa, markkinoille saattami-
sessa ja kaupanpitämisessä; edellä mainittujen lisäksi innovaatioryhmään voi kuulua myös 
elinkeinoa harjoittavia luonnollisia henkilöitä;

31) pilottihankkeella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahas-
to) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamises-
ta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa mainittua pilottihanketta.

15 §

Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toimenpiteen toteuttamista varten

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tukea voidaan osaksi siirtää toiselle käytettäväksi tuettavan 
toimenpiteen toteuttamiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on tällöin, että tuen siirtämi-
nen on tuettavan toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista ja toimenpiteen 
toteuttamiseen osallistuvat tahot täyttävät kyseisen tuen saajaa koskevat edellytykset. Lisäksi 
edellytyksenä on, että tuen saaja varmistaa muiden toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvien 
kanssa laadittavin sopimuksin tuen myöntämiselle ja maksamiselle asetettujen edellytysten 
täyttämisen sekä tuen ehtojen noudattamisen mukaan lukien mahdollinen tuen ja muun julki-
sen rahoituksen takaisinmaksu korkoineen ja hallinnollisine seuraamusmaksuineen sekä vi-
ranomaisen oikeuden tarkastaa siirron saajan toimintaa vastaavalla tavalla kuin tuen saajan 
toimintaa. Tuen saaja vastaa kuitenkin edellytysten täyttämisestä ja ehtojen noudattamisesta 
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sekä, jos tuki peritään takaisin, tuen takaisinmaksusta tuen myöntävään viranomaiseen näh-
den.

Kehittämishanketta koskevasta tuesta on siirron jälkeenkin jäätävä hakijan omaan käyttöön 
merkittävä osa. 

Mitä 1 momentissa säädetään mahdollisuudesta siirtää tuki toiselle, ei koske yrityksen pe-
rustamiseen myönnettyä tukea, paitsi jos:

1) kysymys on luonnollisena henkilönä harjoitetun toiminnan yhtiöittämisestä tai tuensaa-
jayhteisön yhteisömuodon muuttamisesta;

2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa yhtiön täyttävän 16 ja 17 §:ssä sekä 20 §:n 
1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset; ja 

3) yhtiö jatkaa 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun liiketoimintasuunnitelman toteut-
tamista.

Tuen siirrolla ei tarkoiteta hakijan suorittamaa hankintaa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen siirtämisen edellytyk-

sistä ja menettelystä.

18 §

Yritystuen saajaa koskevat edellytykset.

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, jolla on toimipaikka Suomessa, ja jos kysymys on 
ohjelmaan perustuvasta tuesta, ohjelman soveltamisalueella. Edellytyksenä on lisäksi, että yh-
teisömuotoisen yrityksen kotipaikka sijaitsee Euroopan unionin alueella.

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toi-
mintaan ja jolla on tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että yritys esittää selvitykset taloudellisesta asemastaan sekä 
riittävästä ammattitaidosta.

Tuettavan toiminnan on viimeistään tuettavan toimenpiteen toteuttamisen jälkeen annettava 
pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. 
Tämän vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos tuettava toiminta työllistää ainakin yhden yrittä-
jän tai työntekijän tukea saavan yrityksen omistavassa yrityksessä. Vaatimuksen katsotaan li-
säksi täyttyvän, jos työntekijöiden työjaksot yhteenlaskettuna vastaavat yhtä henkilötyövuotta. 
Pääasiallinen toimeentulo voi muodostua hakijan harjoittamasta alkutuotannosta ja sen yhtey-
dessä harjoittamasta yhden tai useamman muun tuotannonalan yritystoiminnasta tai mo-
nialayrittäjyydestä.

Myönnettäessä yritystukea yhteisömuotoiselle maatalousyritykselle tai mikroyritykselle tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai useammalla luon-
nollisella henkilöllä, joka täyttää tuen saajan ikää ja ammattitaitoa sekä maatalousyrityksen 
osalta maatalouden harjoittamista koskevat edellytykset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yrityksen riittävää ammat-
titaitoa, taloudellista asemaa ja kannattavuutta sekä määräysvaltaa arvioitaessa käytettävistä 
perusteista ja 3 momentissa tarkoitetusta toimeentulo- ja työllistävyysvaatimuksesta.

24 § 

Kehittämishankkeeseen sisältyvät toimenpiteet

Tuettava kehittämishanke voi sisältää:
1) toimenpiteitä tuen kohteena olevan alueen asukkaiden elinolojen ja viihtyvyyden paran-

tamiseksi;
2) toimenpiteitä alueen elinkeinotoiminnan edistämiseksi;
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3) toimenpiteitä alueen yritysten perustamisen ja toimintaedellytysten selvittämiseksi ja hel-
pottamiseksi;

4) tiedonvälityksen sekä muun koulutuksen kuin tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuk-
sen suunnittelua ja järjestämistä;

5) toimenpiteitä yhteistyön lisäämiseksi maatalousalan, ruokaketjun ja metsätalouden toimi-
joiden sekä muiden maaseudun kehittämisen tavoitteiden saavuttamiseksi jo toimivien ja toi-
mintaa aloittavien tahojen välillä;

6) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden tavoitteita palvelevia yleishyödyllisiä inves-
tointeja;

7) 2 ja 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden tavoitteita palveleviin pilottihankkeisiin liit-
tyviä investointeja tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perusso-
pimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 
25 artiklan ja tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 ar-
tiklan mukaisesti annetun komission asetuksen 702/2014 31 artiklan mukaisesti.

Kehittämishankkeisiin voi sisältyä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja yleishyödyllisiä in-
vestointeja. Edellä 1 momentin 4, 5 ja 7 kohdassa tarkoitettuun kehittämishankkeeseen voi si-
sältyä muitakin kuin yleishyödyllisiä investointeja. Investointina ei pidetä pienhankintaa. 
Yleishyödyllisenä ei pidetä investointia, jonka hyöty suoraan kohdistuu kilpailtuun elinkei-
noalaan.

Kehittämishanketuen määrää vähentävänä tekijänä otetaan huomioon tuettavasta toimenpi-
teestä aiheutuneet tulot. Tämä ei koske Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahas-
toa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan me-
ri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koske-
vista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 8 kohdan 
kolmannen alakohdan i alakohdan mukaista tukea. Tuloina ei pidetä kehittämishankkeessa tu-
en lisäksi käytettävää muuta julkista ja yksityistä rahoitusta, joka on ilmoitettu kehittämishan-
ketta koskevassa suunnitelmassa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tuettavasta toiminnasta sekä tu-
en enimmäismäärästä.

25 §

Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset 

Kehittämishanketukea voidaan myöntää kehittämistyöstä sekä koulutuksen ja tiedonvälityk-
sen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 

Yleishyödyllisten investointien kustannukset voivat sisältää myös rakentamisesta ja raken-
tamisen suunnittelusta aiheutuvia kustannuksia. Maanhankintaa voidaan tukea ainoastaan ra-
kennuksen ja sen maapohjan hankinnan yhteydessä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset hyväksyttävistä kustannuksista.
Mitä 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään rakentamisinvestoinnista, sovelletaan myös yleis-

hyödylliseen investointiin.

26 §

Teemahanke 

Tukea teemahankkeeseen voidaan myöntää paikalliselle toimintaryhmälle 9 §:n 1 momentin 
5—7 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että paikallinen 
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toimintaryhmä laatii hankkeen yhteisen aihepiirin mukaisesti suunnitelman, jota se toteuttaa 
yhdessä hankkeeseen osallistuvien muiden toimijoiden kanssa. Toimintaryhmä kokoaa avoi-
men valintamenettelyn kautta yhteen alueellaan toteutettavia, 24 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettuja kehittämishankkeita tai mainitussa lainkohdassa tarkoitettuja tavoitteita palvele-
via yleishyödyllisiä investointeja, joiden avulla teemaa koskevaa suunnitelmaa toteutetaan, 
sekä sovittaa yhteen niiden toteuttamisen. Sen estämättä, mitä 15 §:ssä tuen siirtämisen edelly-
tyksistä säädetään, teemahankkeen tuki voidaan siirtää kokonaan. Muilta osin teemahankkeen 
tukemiseen sovelletaan, mitä kehittämishankkeen tukemisesta säädetään. 

Teemahankkeen tukikelpoisiin kustannuksiin voi sisältyä 1 momentissa tarkoitettujen hank-
keiden kokoamisesta, yhteistyöstä tai kokemusten vaihdosta aiheutuvia kustannuksia.

Tarkemmat säännökset teemahanketuella tuettavasta toiminnasta, tuen myöntämisen edelly-
tyksistä ja hyväksyttävistä kustannuksista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

27 §

Kehittämishanketuen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset 

Kehittämishanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät taloudelliset 
ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen.

Hanketukea voidaan myöntää vain toimenpiteeseen, joka on järjestetty hakijan tavanomai-
sesta toiminnasta erillisen hankkeen muotoon ja jonka kesto on enintään kolme vuotta tai eri-
tyisestä syystä enintään viisi vuotta.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää hankesuunnitelman ja että hankkeen 
tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.

Jos valtion, kunnan ja Euroopan unionin varoista myönnetyn tai myönnettävän tuen lopulli-
nen määrä tuettavan toimenpiteen tukikelpoisten kustannusten perusteella arvioiden jäisi val-
tioneuvoston asetuksella säädettävää vähimmäismäärää pienemmäksi, tukea ei myönnetä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1—4 momentissa säädettyjen 
edellytysten arvioinnissa käytettävistä perusteista.

30 §

Toimenpiteen toteutusaika 

Yritystuella tuettava toimenpide on kokonaisuudessaan toteutettava kahden vuoden kuluessa 
tuen myöntämisestä lukuun ottamatta uuden yrityksen perustamista, joka on toteutettava kol-
men vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Tuettavan toimenpiteen toteuttamiselle voidaan 
kuitenkin asettaa lyhyempi määräaika, jos tämä on toimenpiteen toteutustavan tai yritystoi-
minnan luonteen kannalta perusteltua taikka jos tuen myöntämiseen käytettävät Euroopan 
unionin tai valtion rahoitusta koskevat rajoitukset sitä edellyttävät. 

Kehittämishanketuella tuettava toimenpide on kokonaisuudessaan toteutettava 27 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetussa ajassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi pidentää 1 ja 2 momentissa tarkoitettua määrä-
aikaa hakemuksesta, joka on tehty ennen määräajan päättymistä. Määräajan pidentämiselle tu-
lee olla hyväksyttävä syy, joka ei ole ollut tiedossa toteutusajasta päätettäessä. Määräaika voi-
daan jättää pidentämättä, jos varoja, joista tuki on myönnetty, tai muitakaan varoja ei ole käy-
tettävissä tuen maksuun hyväksytyn määräajan jälkeen.

Määräaikaa voidaan pidentää kahdesti enintään vuodeksi kerrallaan. Kehittämishankkeen to-
teutusaika voi kuitenkin kokonaisuudessaan olla enintään kuusi vuotta, jos kyseessä on Eu-
roopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhtei-
sistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiora-
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hastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 d) ja e) kohdan mukainen tuki.

Tarkemmat säännökset tuettavan toimenpiteen toteuttamiselle asetettavasta määräajasta ja 
määräajan pidentämisen edellytyksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

———
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 20  .

—————

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Pääministerin estyneenä ollessa, kunta- ja uudistusministeri

Anu Vehviläinen

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki

maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 8 §:n 3 momentti ja 

67 §,
muutetaan 5 §:n 24 ja 30 kohta sekä 15, 18, 24—27 ja 30 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 15, 26 ja 30 § osaksi laissa 1176/2014 ja 24 § laissa 1176/2014, 

sekä
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1176/2014, uusi 31 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — — —

24) viljelijällä Euroopan unionin suorista 
tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 
2 §:n 10 kohdassa tarkoitettua viljelijää:
— — — — — — — — — — — — — —

30) maaseudun innovaatioryhmällä usean 
eri julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudelli-
sen yhteisön ryhmää, jolla on toimintasuun-
nitelma ja jonka tehtävänä on yhteisellä toi-
minnallaan edistää maa- tai metsätaloutta 
koskevaan tutkimukseen perustuvien uusien 
toimintatapojen luomista ja niiden käyttöön-
ottoa sekä innovaatioiden ja muiden uudis-
tusten kehittämistä maa- ja metsätaloudessa 
sekä maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuk-
sessa, markkinoille saattamisessa ja kaupan-
pitämisessä; edellä mainittujen lisäksi inno-
vaatioryhmään voi kuulua myös elinkeinoa 
harjoittavia luonnollisia henkiöitä.

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — — —

24) viljelijällä Euroopan unionin suorista 
tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 
2 §:n 11 kohdassa tarkoitettua viljelijää;
— — — — — — — — — — — — — —

30) maaseudun innovaatioryhmällä usean 
eri julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudelli-
sen yhteisön ryhmää, jolla on toimintasuun-
nitelma ja jonka tehtävänä on yhteisellä toi-
minnallaan edistää maa- tai metsätaloutta 
koskevaan tutkimukseen perustuvien uusien 
toimintatapojen luomista ja niiden käyttöön-
ottoa sekä innovaatioiden ja muiden uudis-
tusten kehittämistä maa- ja metsätaloudessa 
sekä maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuk-
sessa, markkinoille saattamisessa ja kaupan-
pitämisessä; edellä mainittujen lisäksi inno-
vaatioryhmään voi kuulua myös elinkeinoa 
harjoittavia luonnollisia henkilöitä;

31) pilottihankkeella Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston (maa-
seuturahasto) tuesta maaseudun kehittämi-
seen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 35 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdassa mainittua pilottihanketta.
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8 §

Tuen saaja

— — — — — — — — — — — — — —
Tuen saajan taikka julkisoikeudelliseen yh-

teisöön kuuluvan, tuetun toimenpiteen vas-
tuullisen toteuttajan toimialan on liityttävä 
tuettavaan toimintaan.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Tuen saaja

— — — — — — — — — — — — — —
(kumotaan)

— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toimenpi-
teen toteuttamista varten

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tukea voi-
daan osaksi siirtää toiselle käytettäväksi tuet-
tavan toimenpiteen toteuttamiseen. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on tällöin, että 
tuen siirtäminen on tuettavan toimenpiteen 
toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista 
ja toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvat 
tahot täyttävät kyseisen tuen saajaa koskevat 
edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on, että 
tuen saaja varmistaa muiden toimenpiteen to-
teuttamiseen osallistuvien kanssa laadittavin 
sopimuksin tuen myöntämiselle ja maksami-
selle asetettujen edellytysten täyttämisen se-
kä tuen ehtojen noudattamisen mukaan luki-
en mahdollinen tuen ja muun julkisen rahoi-
tuksen takaisinmaksu korkoineen ja hallin-
nollisine seuraamusmaksuineen sekä viran-
omaisen oikeuden tarkastaa siirron saajan 
toimintaa vastaavalla tavalla kuin tuen saajan 
toimintaa. Tuen saaja vastaa kuitenkin edel-
lytysten täyttämisestä ja ehtojen noudattami-
sesta sekä, jos tuki peritään takaisin, tuen ta-
kaisinmaksusta tuen myöntävään viranomai-
seen nähden.

Kehittämishanketta koskevasta tuesta on 
siirron jälkeenkin jäätävä hakijan omaan 
käyttöön merkittävä osa. 

Mitä 1 momentissa säädetään mahdollisuu-
desta siirtää tuki toiselle, ei koske yrityksen 
perustamiseen myönnettyä tukea, jollei ky-
symys ole luonnollisena henkilönä harjoite-
tun toiminnan yhtiöittämisestä tai tuensaa-
jayhteisön yhteisömuodon muuttamisesta. 
Edellytyksenä on, että elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus toteaa yhtiön täyttävän 16 ja 

15 §

Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toimenpi-
teen toteuttamista varten

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tukea voi-
daan osaksi siirtää toiselle käytettäväksi tuet-
tavan toimenpiteen toteuttamiseen. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on tällöin, että 
tuen siirtäminen on tuettavan toimenpiteen 
toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista 
ja toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvat 
tahot täyttävät kyseisen tuen saajaa koskevat 
edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on, että 
tuen saaja varmistaa muiden toimenpiteen to-
teuttamiseen osallistuvien kanssa laadittavin 
sopimuksin tuen myöntämiselle ja maksami-
selle asetettujen edellytysten täyttämisen se-
kä tuen ehtojen noudattamisen mukaan luki-
en mahdollinen tuen ja muun julkisen rahoi-
tuksen takaisinmaksu korkoineen ja hallin-
nollisine seuraamusmaksuineen sekä viran-
omaisen oikeuden tarkastaa siirron saajan 
toimintaa vastaavalla tavalla kuin tuen saajan 
toimintaa. Tuen saaja vastaa kuitenkin edel-
lytysten täyttämisestä ja ehtojen noudattami-
sesta sekä, jos tuki peritään takaisin, tuen ta-
kaisinmaksusta tuen myöntävään viranomai-
seen nähden.

Kehittämishanketta koskevasta tuesta on 
siirron jälkeenkin jäätävä hakijan omaan 
käyttöön merkittävä osa. 

Mitä 1 momentissa säädetään mahdollisuu-
desta siirtää tuki toiselle, ei koske yrityksen 
perustamiseen myönnettyä tukea, paitsi jos:

1) kysymys on luonnollisena henkilönä har-
joitetun toiminnan yhtiöittämisestä tai tuen-
saajayhteisön yhteisömuodon muuttamisesta;

2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
toteaa yhtiön täyttävän 16 ja 17 §:ssä sekä 
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17 §:ssä sekä 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh-
dassa säädetyt edellytykset ja että yhtiö jat-
kaa 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tun liiketoimintasuunnitelman toteuttamista.

Tuen siirrolla ei tarkoiteta hakijan suorit-
tamaa hankintaa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkemmat säännökset tuen siirtämisen edel-
lytyksistä ja menettelystä.

20 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset; ja 

3) yhtiö jatkaa 20 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetun liiketoimintasuunnitelman 
toteuttamista.

Tuen siirrolla ei tarkoiteta hakijan suorit-
tamaa hankintaa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tuen siirtämisen edel-
lytyksistä ja menettelystä.

18 §

Yritystuen saajaa koskevat edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, 
jolla on toimipaikka Suomessa, ja jos kysy-
mys on ohjelmaan perustuvasta tuesta, oh-
jelman soveltamisalueella. Yhteisömuotoisen 
yrityksen kotipaikan tulee sijaita Euroopan 
unionin alueella.

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, 
jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan 
toimintaan ja jolla on tuen kohteena olevaa 
yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
yritys esittää selvitykset taloudellisesta ase-
mastaan sekä riittävästä ammattitaidosta.

Tuettavan toiminnan on annettava pääasial-
linen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä 
toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Pääasi-
allinen toimineentulo voi muodostua myös 
hakijan harjoittamasta alkutuotannosta ja sen 
yhteydessä harjoittamasta yhden tai useam-
man muun tuotannonalan yritystoiminnasta.

Myönnettäessä yritystukea yhteisömuotoi-
selle maatalousyritykselle tai mikroyrityksel-
le tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai use-
ammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyt-
tää tuen saajan ikää ja ammattitaitoa sekä 
maatalousyrityksen osalta maatalouden har-
joittamista koskevat edellytykset.

18 §

Yritystuen saajaa koskevat edellytykset.

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, 
jolla on toimipaikka Suomessa, ja jos kysy-
mys on ohjelmaan perustuvasta tuesta, oh-
jelman soveltamisalueella. Edellytyksenä on 
lisäksi, että yhteisömuotoisen yrityksen koti-
paikka sijaitsee Euroopan unionin alueella. 

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, 
jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan 
toimintaan ja jolla on tuen kohteena olevaa 
yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
yritys esittää selvitykset taloudellisesta ase-
mastaan sekä riittävästä ammattitaidosta.

Tuettavan toiminnan on viimeistään tuetta-
van toimenpiteen toteuttamisen jälkeen an-
nettava pääasiallinen toimeentulo ainakin 
yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai 
työntekijälle. Tämän vaatimuksen katsotaan 
täyttyvän, jos tuettava toiminta työllistää ai-
nakin yhden yrittäjän tai työntekijän tukea 
saavan yrityksen omistavassa yrityksessä. 
Vaatimuksen katsotaan lisäksi täyttyvän, jos 
työntekijöiden työjaksot yhteenlaskettuna 
vastaavat yhtä henkilötyövuotta. Pääasialli-
nen toimeentulo voi muodostua hakijan har-
joittamasta alkutuotannosta ja sen yhteydessä 
harjoittamasta yhden tai useamman muun 
tuotannonalan yritystoiminnasta tai mo-
nialayrittäjyydestä.

Myönnettäessä yritystukea yhteisömuotoi-
selle maatalousyritykselle tai mikroyrityksel-
le tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai use-
ammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyt-
tää tuen saajan ikää ja ammattitaitoa sekä 
maatalousyrityksen osalta maatalouden har-
joittamista koskevat edellytykset.
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Tarkemmat säännökset yrityksen riittävää 
ammattitaitoa, taloudellista asemaa ja kannat-
tavuutta sekä määräysvaltaa arvioitaessa käy-
tettävistä perusteista voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä yrityksen riittävää 
ammattitaitoa, taloudellista asemaa ja kannat-
tavuutta sekä määräysvaltaa arvioitaessa käy-
tettävistä perusteista ja 3 momentissa tarkoi-
tetusta toimeentulo- ja työllistävyysvaatimuk-
sesta. 

24 § 

Kehittämishankkeeseen sisältyvät toimenpi-
teet

Tuettava kehittämishanke voi sisältää:
1) toimenpiteitä tuen kohteena olevan alu-

een asukkaiden elinolojen ja viihtyvyyden 
parantamiseksi;

2) toimenpiteitä alueen elinkeinotoiminnan 
yleiseksi edistämiseksi;

3) toimenpiteitä alueen yritysten perusta-
misen ja toimintaedellytysten selvittämiseksi 
ja helpottamiseksi;

4) tiedonvälityksen sekä muun koulutuksen 
kuin tutkintoon johtavan ammatillisen koulu-
tuksen suunnittelua ja järjestämistä;

5) toimenpiteitä yhteistyön lisäämiseksi 
maatalousalan, ruokaketjun ja metsätalouden 
toimijoiden sekä muiden maaseudun kehit-
tämisen tavoitteiden saavuttamiseksi jo toi-
mivien ja toimintaa aloittavien tahojen välil-
lä;

6) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpi-
teiden tavoitteita palvelevia yleishyödyllisiä 
investointeja.

Muuta kuin 1 momentin 4 tai 5 kohdassa 
tarkoitettua toimintaa sisältävään kehittämis-
hankkeeseen ei voi sisältyä investointeja lu-
kuun ottamatta 6 kohdassa tarkoitettuja 
yleishyödyllisiä investointeja. Investointina 

24 § 

Kehittämishankkeeseen sisältyvät toimenpi-
teet

Tuettava kehittämishanke voi sisältää:
1) toimenpiteitä tuen kohteena olevan alu-

een asukkaiden elinolojen ja viihtyvyyden 
parantamiseksi;

2) toimenpiteitä alueen elinkeinotoiminnan 
edistämiseksi;

3) toimenpiteitä alueen yritysten perusta-
misen ja toimintaedellytysten selvittämiseksi 
ja helpottamiseksi;

4) tiedonvälityksen sekä muun koulutuksen 
kuin tutkintoon johtavan ammatillisen koulu-
tuksen suunnittelua ja järjestämistä;

5) toimenpiteitä yhteistyön lisäämiseksi 
maatalousalan, ruokaketjun ja metsätalouden 
toimijoiden sekä muiden maaseudun kehit-
tämisen tavoitteiden saavuttamiseksi jo toi-
mivien ja toimintaa aloittavien tahojen välil-
lä;

6) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpi-
teiden tavoitteita palvelevia yleishyödyllisiä 
investointeja;

7) 2 ja 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpi-
teiden tavoitteita palveleviin pilottihankkei-
siin liittyviä investointeja tiettyjen tukimuoto-
jen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukai-
sesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014 25 artiklan ja tiettyjen maa- ja 
metsätalousalan ja maaseutualueiden tuki-
muotojen toteamisesta sisämarkkinoille so-
veltuviksi Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukai-
sesti annetun komission asetuksen 702/2014 
31 artiklan mukaisesti.

Kehittämishankkeisiin voi sisältyä 1 mo-
mentin 6 kohdassa tarkoitettuja yleishyödyl-
lisiä investointeja. Edellä 1 momentin 4, 5 ja 
7 kohdassa tarkoitettuun kehittämishankkee-
seen voi sisältyä muitakin kuin yleishyödylli-
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ei pidetä pienhankintaa. Yleishyödyllisenä ei 
pidetä investointia, jonka hyöty suoraan koh-
distuu kilpailtuun elinkeinoalaan.

Kehittämishanketuen määrää vähentävänä 
tekijänä otetaan huomioon tuettavasta toi-
menpiteestä aiheutuneet tulot. Tuloina ei pi-
detä kehittämishankkeessa tuen lisäksi käy-
tettävää muuta julkista ja yksityistä rahoitus-
ta, joka on ilmoitettu kehittämishanketta kos-
kevassa suunnitelmassa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset tuettavasta toiminnasta 
sekä tuen enimmäismäärästä.

siä investointeja. Investointina ei pidetä 
pienhankintaa. Yleishyödyllisenä ei pidetä 
investointia, jonka hyöty suoraan kohdistuu 
kilpailtuun elinkeinoalaan.

Kehittämishanketuen määrää vähentävänä 
tekijänä otetaan huomioon tuettavasta toi-
menpiteestä aiheutuneet tulot. Tämä ei koske 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroo-
pan maaseudun kehittämisen maatalousra-
hastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousra-
hastoa koskevista yhteisistä säännöksistä se-
kä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Eu-
roopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevis-
ta yleisistä säännöksistä sekä neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 8 
kohdan kolmannen alakohdan i alakohdan 
mukaista tukea. Tuloina ei pidetä kehittämis-
hankkeessa tuen lisäksi käytettävää muuta 
julkista ja yksityistä rahoitusta, joka on il-
moitettu kehittämishanketta koskevassa 
suunnitelmassa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset tuettavasta toiminnasta 
sekä tuen enimmäismäärästä.

25 §

Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustan-
nukset

Kehittämishanketukea voidaan myöntää 
kehittämistyöstä sekä koulutuksen ja tiedon-
välityksen järjestämisestä aiheutuviin kus-
tannuksiin. Kehittämishankkeeseen voidaan 
sisällyttää myös sen suunnittelusta aiheutu-
vat kustannukset.

Yleishyödyllisten investointien kustannuk-
set voivat sisältää myös rakentamisesta ja ra-
kentamisen suunnittelusta aiheutuvia kustan-
nuksia. Maanhankintaa voidaan tukea ainoas-
taan rakennuksen ja sen maapohjan hankin-
nan yhteydessä.

Tarkemmat säännökset hyväksyttävistä 
kustannuksista annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.

Mitä 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään 
rakentamisinvestoinnista, sovelletaan myös 
yleishyödylliseen investointiin.

25 §

Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustan-
nukset 

Kehittämishanketukea voidaan myöntää 
kehittämistyöstä sekä koulutuksen ja tiedon-
välityksen järjestämisestä aiheutuviin kus-
tannuksiin. 

Yleishyödyllisten investointien kustannuk-
set voivat sisältää myös rakentamisesta ja ra-
kentamisen suunnittelusta aiheutuvia kustan-
nuksia. Maanhankintaa voidaan tukea ainoas-
taan rakennuksen ja sen maapohjan hankin-
nan yhteydessä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset hyväksyttävistä kustan-
nuksista.

Mitä 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään 
rakentamisinvestoinnista, sovelletaan myös 
yleishyödylliseen investointiin.
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26 §

Teemahanke

Tukea teemahankkeeseen voidaan myöntää 
paikalliselle toimintaryhmälle 9 §:n 1 mo-
mentin 5—7 kohdassa tarkoitettuun toimin-
taan. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että paikallinen toimintaryhmä laatii hank-
keen yhteisen aihepiirin mukaisesti suunni-
telman, jota se toteuttaa yhdessä hankkeeseen 
osallistuvien muiden toimijoiden kanssa. 
Toimintaryhmä kokoaa avoimen valintame-
nettelyn kautta yhteen alueellaan toteutetta-
via, 24 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuja kehittämishankkeita tai mainitussa lain-
kohdassa tarkoitettuja tavoitteita palvelevia 
yleishyödyllisiä investointeja, joiden avulla 
teemaa koskevaa suunnitelmaa toteutetaan, 
sekä sovittaa yhteen niiden toteuttamisen. 
Sen estämättä, mitä 15 §:ssä tuen siirtämisen 
edellytyksistä säädetään, teemahankkeen tuki 
voidaan siirtää kokonaan. Muilta osin teema-
hankkeen tukemiseen sovelletaan, mitä kehit-
tämishankkeen tukemisesta säädetään. 

Teemahankkeen tukikelpoisiin kustannuk-
siin voi erityisestä syystä sisältyä 1 momen-
tissa tarkoitettujen hankkeiden kokoamisesta, 
yhteistyöstä tai kokemusten vaihdosta aiheu-
tuvia kustannuksia.

Tarkemmat säännökset teemahanketuella 
tuettavasta toiminnasta, tuen myöntämisen 
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista sekä 2 momentissa tarkoitetusta erityi-
sestä syystä annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.

26 §

Teemahanke 

Tukea teemahankkeeseen voidaan myöntää 
paikalliselle toimintaryhmälle 9 §:n 1 mo-
mentin 5—7 kohdassa tarkoitettuun toimin-
taan. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että paikallinen toimintaryhmä laatii hank-
keen yhteisen aihepiirin mukaisesti suunni-
telman, jota se toteuttaa yhdessä hankkeeseen 
osallistuvien muiden toimijoiden kanssa. 
Toimintaryhmä kokoaa avoimen valintame-
nettelyn kautta yhteen alueellaan toteutetta-
via, 24 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuja kehittämishankkeita tai mainitussa lain-
kohdassa tarkoitettuja tavoitteita palvelevia 
yleishyödyllisiä investointeja, joiden avulla 
teemaa koskevaa suunnitelmaa toteutetaan, 
sekä sovittaa yhteen niiden toteuttamisen. 
Sen estämättä, mitä 15 §:ssä tuen siirtämisen 
edellytyksistä säädetään, teemahankkeen tuki 
voidaan siirtää kokonaan. Muilta osin teema-
hankkeen tukemiseen sovelletaan, mitä kehit-
tämishankkeen tukemisesta säädetään. 

Teemahankkeen tukikelpoisiin kustannuk-
siin voi sisältyä 1 momentissa tarkoitettujen 
hankkeiden kokoamisesta, yhteistyöstä tai 
kokemusten vaihdosta aiheutuvia kustannuk-
sia.

Tarkemmat säännökset teemahanketuella 
tuettavasta toiminnasta, tuen myöntämisen 
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

27 §

Kehittämishanketuen myöntämisen edellytyk-
set ja rajoitukset

Kehittämishanketuen myöntämisen edelly-
tyksenä on, että hakijalla on riittävät talou-
delliset ja toiminnalliset edellytykset hank-
keen toteuttamiseen.

Hanketukea voidaan myöntää vain toimen-
piteeseen, joka on järjestetty hakijan tavan-
omaisesta toiminnasta erillisen hankkeen 
muotoon ja jonka kesto on enintään kolme 
vuotta tai erityisestä syystä enintään viisi 

27 §

Kehittämishanketuen myöntämisen edellytyk-
set ja rajoitukset 

Kehittämishanketuen myöntämisen edelly-
tyksenä on, että hakijalla on riittävät talou-
delliset ja toiminnalliset edellytykset hank-
keen toteuttamiseen.

Hanketukea voidaan myöntää vain toimen-
piteeseen, joka on järjestetty hakijan tavan-
omaisesta toiminnasta erillisen hankkeen 
muotoon ja jonka kesto on enintään kolme 
vuotta tai erityisestä syystä enintään viisi 
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vuotta.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 

hakija esittää hankesuunnitelman ja että 
hankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnet-
tävissä.

Jos tuen lopullinen määrä tuettavan toi-
menpiteen tukikelpoisten kustannusten perus-
teella arvioiden jäisi valtioneuvoston asetuk-
sella säädettävää vähimmäismäärä pienem-
mäksi, tukea ei myönnetä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset 1—4 momentissa säädet-
tyjen edellytysten arvioinnissa käytettävistä 
perusteista.

vuotta.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 

hakija esittää hankesuunnitelman ja että 
hankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnet-
tävissä.

Jos valtion, kunnan ja Euroopan unionin 
varoista myönnetyn tai myönnettävän tuen 
lopullinen määrä tuettavan toimenpiteen tu-
kikelpoisten kustannusten perusteella arvioi-
den jäisi valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävää vähimmäismäärää pienemmäksi, tukea 
ei myönnetä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset 1—4 momentissa säädet-
tyjen edellytysten arvioinnissa käytettävistä 
perusteista.

30 §

Toimenpiteen toteutusaika

Yritystuella tuettava toimenpide on koko-
naisuudessaan toteutettava kahden vuoden 
kuluessa tuen myöntämisestä lukuun ottamat-
ta uuden yrityksen perustamista, joka on to-
teutettava kolmen vuoden kuluessa tuen 
myöntämisestä. Tuettavan toimenpiteen to-
teuttamiselle voidaan kuitenkin asettaa lyhy-
empi määräaika, jos tämä on toimenpiteen to-
teutustavan tai yritystoiminnan luonteen kan-
nalta perusteltua taikka jos tuen myöntämi-
seen käytettävät Euroopan unionin tai valtion 
rahoitusta koskevat rajoitukset sitä edellyttä-
vät. 

Kehittämishanketuella tuettava toimenpide 
on kokonaisuudessaan toteutettava 27 §:n 
2 momentissa tarkoitetussa ajassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi pidentää 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
määräaikaa hakemuksesta, joka on tehty en-
nen määräajan päättymistä. Määräajan piden-
tämiselle tulee olla hyväksyttävä syy, joka ei 
ole ollut tiedossa toteutusajasta päätettäessä. 
Määräaika voidaan jättää pidentämättä, jos 
varoja, joista tuki on myönnetty, tai muita-
kaan varoja ei ole käytettävissä tuen mak-
suun hyväksytyn määräajan jälkeen.

Määräaikaa voidaan pidentää kahdesti 
enintään vuodeksi kerrallaan. Kehittämis-
hankkeen toteutusaika voi kuitenkin koko-
naisuudessaan olla enintään kuusi vuotta.

30 §

Toimenpiteen toteutusaika 

Yritystuella tuettava toimenpide on koko-
naisuudessaan toteutettava kahden vuoden 
kuluessa tuen myöntämisestä lukuun ottamat-
ta uuden yrityksen perustamista, joka on to-
teutettava kolmen vuoden kuluessa tuen 
myöntämisestä. Tuettavan toimenpiteen to-
teuttamiselle voidaan kuitenkin asettaa lyhy-
empi määräaika, jos tämä on toimenpiteen to-
teutustavan tai yritystoiminnan luonteen kan-
nalta perusteltua taikka jos tuen myöntämi-
seen käytettävät Euroopan unionin tai valtion 
rahoitusta koskevat rajoitukset sitä edellyttä-
vät. 

Kehittämishanketuella tuettava toimenpide 
on kokonaisuudessaan toteutettava 27 §:n 
2 momentissa tarkoitetussa ajassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi pidentää 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
määräaikaa hakemuksesta, joka on tehty en-
nen määräajan päättymistä. Määräajan piden-
tämiselle tulee olla hyväksyttävä syy, joka ei 
ole ollut tiedossa toteutusajasta päätettäessä. 
Määräaika voidaan jättää pidentämättä, jos 
varoja, joista tuki on myönnetty, tai muita-
kaan varoja ei ole käytettävissä tuen mak-
suun hyväksytyn määräajan jälkeen.

Määräaikaa voidaan pidentää kahdesti 
enintään vuodeksi kerrallaan. Kehittämis-
hankkeen toteutusaika voi kuitenkin koko-
naisuudessaan olla enintään kuusi vuotta, jos 
kyseessä on Euroopan aluekehitysrahastoa, 
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Tarkemmat säännökset tuettavan toimenpi-
teen toteuttamiselle asetettavasta määräajasta 
ja määräajan pidentämisen edellytyksistä an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.

Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahas-
toa, Euroopan maaseudun kehittämisen maa-
talousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalata-
lousrahastoa koskevista yhteisistä säännök-
sistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahas-
toa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
35 artiklan 1 d) ja e) kohdan mukainen tuki.

Tarkemmat säännökset tuettavan toimenpi-
teen toteuttamiselle asetettavasta määräajasta 
ja määräajan pidentämisen edellytyksistä an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.

67 §

Maaseudun innovaatioryhmän toimintara-
ha

Toimintarahaa voidaan myöntää vain sel-
laiselle maaseudun innovaatioryhmälle, jon-
ka maa- ja metsätalousministeriö on hallin-
nointilain 8 §:n 1 momentin 7 kohdan mukai-
sesti erikseen hyväksynyt.

Toimintaraha myönnetään enintään kol-
meksi vuodeksi suunnitelman toimeenpanosta 
aiheutuviin hyväksyttäviin kustannuksiin. 
Toimintarahan myöntää ja maksaa hakemuk-
sesta Maaseutuvirasto, joka myös päättää 
toimintarahan takaisinperinnästä.

Toimintaraha myönnetään yhdelle inno-
vaatioryhmään kuuluvista yhteisöistä, joka 
sopimuksen perusteella toimii muiden ryh-
mään kuuluvien yhteisöjen ja henkilöiden 
puolesta ja vastaa ryhmän saamasta toimin-
tarahasta.

Muilta osin toimintarahaan sovelletaan, 
mitä 66 §:ssä säädetään. Valtioneuvoston 
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
innovaatioryhmistä, joille rahoitusta voidaan 
myöntää, sekä toimintarahan myöntämisen 
edellytyksistä, määrästä ja sillä korvattavista 
kustannuksista.

(kumotaan)

———
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 
20  .

———
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